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1. Kriminalitetno število mladoletnikov
v kazenskem postopku

Indeks naraseanja števila mladoletnikov, ki
so jim sodišča izrekla vzgojne ali kazenski
ukrep za zadnjih deset let (1973: 1964), je za
Jugoslavijo 177°/., za Slovenijo 161"/0.'

Izid postopka za vse javnemu tožilstvu na
znanjene mladoletnike je bil leta 1973 nasled
nji:
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1 Slovenijaslavija

Izid postopka
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postopek ni bil uveden ali
postopek ustavljen 61,0 46,9

družinsko nadzorstvo* 18,8 21,1
strožje nadzorstvo skrbstve-

nega organa 12,2 19,6
oddaja v zavod 6,0 7,1
drugi ukrepi** 2,0 5,3
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2. Struktura izr~~enib ukrepov

V desetletju med 1960 do 1970 je postal po
pularen interakcionizem. Ta teorija je med
drugim opozorila tudi na pomen družbenega
nadzorstva za človekovo počutje in razvoj.
Hkrati S. tem se je odprlo vprašanje, kakšne so
posledice družbenega nadzorstva - ali take
kot jih pričakujemo, ali drugačne, ali morda
celo nasprotne od pričakovanj.

Interakcionizem je :sociološka teorija in ni
vplival samo na razvoj kriminološke misli v
zadnjih šestnajstih letih, temveč tudi na raz
voj mišljenja v psihiatriji, psihologiji, pri so
cialnem delu ipd. Vprašanje je torej širše: s
čim vse družba nadzoruje ljudi; ali ne tudi s
službami, ki so namenjene človeku v pomoč;

kaj ti ukrepi pomenijo sociološko, psihološko in
kakšni so njihovi učinki?

Zaradi takega :ri'ačina mišljenja so nastale
tudi t. i. ocenjevalne (evaluativne) raziskave.
Te raziskave so po eni strani pokazale, kako
težko je ocenjevati učinke posegov družbenih
ustanov v življenje ljudi, po drugi strani pa &0

odprle vrsto vprašanj.' iz raziskovalnega dela
sploh. In ne nazadnje so odkrile, da so posle
dice posegov družbehih ustanov in posamezni
kov v način življenja ljudi verjetno zelo dru
gačne od tistih, ki jih pričakujemo in v katere
kratko in malo verjamemo.

D,a bi ponazorili problematiko take-ga razisko
vanja, smo izbrali raziskave, ki so bile oprav
ljene v Jugoslaviji glede merjenja uspešnosti
ukrepov in obravnavanja mladoletnikov. Takih
ocenjevalnih raziskav je bilo doslej pri nas
namreč še največ. Poleg tega pa namen druž
benih posegov v to problematiko ni predvsem
kaznovalen, temveč tudi ali celo predvsem do
bronamensko resocializacij ski.

Mladoletni storilci kaznivih dejanj in u,krepi
formalnega družbenega nadzorstva

* ukor + stražje nadzorstvo staršev
** oddaja v disciplinski center (visok delež zlasti v 810
veniji)* + strožje .nadzorstvo druge družine

1 Razčlemba razlik med Slovenijo in drugimi re
publikami terja posebno razpravo.

2 Podatki so povzeti iz Statističnih letopisov Ju
goslavije in Kazensko-sodne statistike 1973 za Slo
venijo.

Podatki prijav organom za notranje zadeve niso
priobčeni. Ker pa morajo uprave javne varnosti

Leta, 1973 je bilo v Jugoslaviji javnlm tožil
stvom prijavljenih 18 no mladoletnikov. Od
tega so sodišča izrekla vzgojni ali kazenski
ukrep 7075 mladoletnikov (39 ol.). V Sloveniji
je bilo prijavljenih javnim tožilstvom 2081
mladoletnikov in so sodišča izrekla ukrepe n09
mladoletnikom (53 "I.). Na sto tisoč mladih
ljudi, starih 14-18 let to pomeni:

* Članek je predelano predavanje za XXVI.
mednarodni tečaj iz kriminologije (Pau - Bayonne
- San Sebastian, 5-12. maj 1976).

** Katja Vodopivec, doktorica znanosti, profeso
rica kriminologije, pravna fakulteta, Ljubljana.

Iz preglednice izhaja, da
storilcev kaznivih dejanj

prijava mladoletnib
organom !pregona2
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